
                                         REQUERIMENTO Nº 025/2021 

 

Súmula: 

Requer à Mesa Diretora, envio de expediente ao Comandante 

da Policia Militar de Dois Vizinhos, Capitão Mario Emilio 

Nicolau, solicitando informações sobre abordagem policial 

ocorrida no sábado dia 05 de junho de 2021 em 

estabelecimento comercial em Dois Vizinhos. 

 

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores  

 

                                      No uso de suas atribuições legais, requer envio de expediente ao 

Comandante da Polícia Militar de Dois Vizinhos, Capitão Mario Emilio Nicolau, 

solicitando informações sobre abordagem policial ocorrida no sábado dia 05 de junho de 

2021 em estabelecimento comercial em Dois Vizinhos. O comercio fica localizado à Rua 

Rio Grande do Norte, 200, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes onde quatro policiais 

desta corporação visitaram o local e solicitaram erroneamente o fechamento do local onde 

era constatado a venda e consumo de bebidas alcoólicas no local, devidamente dentro das 

normais e vigência dos decretos sancionados tanto pelo município quanto pelo Estado. Na 

primeira visita por volta das 15 horas fora solicitado que os clientes, pagassem suas contas 

e saíssem do local sem ao menos consumirem as suas bebidas adquiridas que foram 

descartadas. Num segundo momento novamente uma viatura da policia esteve no local e 

de forma brusca, pedindo apoio para uma segunda viatura e sem ouvir as partes e 

populares que estavam no local que insistiam que estavam dentro das normas do decreto, 

conduziu o proprietário do estabelecimento para a corporação sendo que o mesmo não 

infringira o decreto. Solicito também a identificação dos policias que fizeram a 

abordagem. Sendo que é muito frequente a presença da policia no local, para que se 

verifique a possibilidade de perseguição, já que ali não se descumprem os protocolos e 

decretos. Se ocorre através de denuncias, que sejam identificadas os autores das mesmas 

para que seja melhor entendido o caso. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

As informações são necessárias para o pleno desempenho do 

mandato de Vereador e de sua função fiscalizatória, para melhor atendimento ao 

cidadão que ao pagar seus impostos deve ser tratado com cordialidade e respeito para 

assim serem mútuos esses procedimentos. 

 

Plenário da Câmara de Vereadores,  

em 07 de junho de 2021.        

 

Márcio da Silva 

Vereador Proponente 

 


